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De l'1 de març al 5 d'abril de 2019



RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES PERE QUART 2019

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES A PERE QUART 

El Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" obre la convocatòria per 
a la cessió d’espais destinats al desenvolupament de projectes 
artístics de diverses disciplines: arts escèniques, música i recerca 
sonora, arts plàstiques i visuals, creació multimèdia o creació 
audiovisual. 

RESIDÈNCIA

ARTISTES QUE HI PODEN PARTICIPAR

Aquesta convocatòria està dirigida a artistes, col·lectius, 
associacions o agents culturals, siguin persones físiques o 
jurídiques, amb un projecte artístic en procés de creació o 
producció de qualsevol disciplina artística que estiguin disposats a 
mostrar el seu procés de treball i connectar-lo en la mesura que 
sigui possible amb les activitats del Centre i amb la resta del 
seu teixit associatiu.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 
L’artista o artistes que vulguin presentar la seva candidatura, han 
d’emplenar el formulari de convocatòria penjat al web 
ccperequart.com i presentar la documentació següent:

• Una descripció del projecte amb una breu síntesi, punt
de partida i motivació.

• Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la
peça, si ja s'està treballant.

• El calendari de treball i el currículum de les persones
participants amb els trets més rellevants en formació i
experiència professional.

SELECCIÓ DE LES PROPOSTES

Un jurat format per especialistes decidirà quines seran les 
propostes seleccionades per formar part de les residències 
artístiques al centre.  

Cada membre del jurat tindrà un vot i les decisions es prendran 
per majoria en la selecció de l’artista o companyia. 

A l'hora de seleccionar les propostes per a la cessió dels espais 
es tindran en compte els criteris següents, i tindran prioritat els 
projectes que en reuneixin un nombre més gran:
Idoneïtat del projecte d'acord amb les línies de treball 
del centre, que són  la inclusió cultural i la innovació social.

• Contribució a la connexió de les propostes amb els 
múltiples circuits de difusió i distribució d'àmbit local i 
estatal.

• Impuls del treball en xarxa i la connexió territorial comu-
nitària i de proximitat.

• Desenvolupament d'estratègies de comunicació per 
augmentar el nombre de persones usuàries, comunitats i 
públics tant de ciutat com de l'entorn de l'equipament.

• Transformació  en un espai d'innovació social i cultural.
• El caràcter multidisciplinari de la proposta que faciliti la 

integració de diverses disciplines artístiques.
• Projectes que fomentin el desenvolupament d'iniciatives 

amb voluntat de retorn social.
• Capacitat del projecte d'interactuar amb el conjunt de 

projectes que es desenvolupen al Centre.
• Caràcter innovador i experimental del projecte artístic. 

El centre cívic notificarà els resultats d’aquesta selecció 
abans del 12 d'abril.

CONDICIONS DE LA RESIDÈNCIA I SERVEIS 
COMPLEMENTARIS 
La cessió implicarà la signatura d'un conveni amb el centre. 
Serveis
Espai d'assaig totalment gratuït, possibilitat d’acompanyament 
artístic per personal especialitzat, beca en el projecte del CLiP 
Kultural "Creació, legalitat i professionalitat cultural), 
possibilitat de disposar d’un espai per a emmagatzematge i de 
la participació del circuit cultural en altres equipaments.
Com a contraprestació, la companyia resident es compromet a 
participar en el Festival de Residències del Centre. 

Fotografia portada: Pixabay
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RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES PERE QUART 2019

Cada projecte podrà optar a una residència d’arts escèniques 
per un període de 3 a 6 mesos. 
Aquestes residències podran modificar-se segons el projecte 
presentat, les necessitats del centre i la disponibilitat dels 
espais.
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ADREÇA HORARIS

INFORMACIÓ ADDICIONAL MÉS INFORMACIÓ

MAPA

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER 
“PERE QUART”
Comandant Benítez, 6
Tel. 933 398 261

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart
a/e: perequart@lleuresport.cat
Facebook: Centre Cívic Joan 
Oliver Pere Quart
Twitter: @CCPere Quart

Horari del Centre:
De dilluns a divendres, 
de 9 a  23 h 
Dissabtes i diumenges, 
de 10 a 14 h 

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS:  H8, 52, 54, 70, 75, V3, D20, N2, N14
BICING: a 50 metres
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